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Andílci z Mateřské školy – ať Vám všem přinesou krásný nový rok!

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku
Zlatá bula sicilská
Vzácný a pro náš národ vysoce ceněný dokument, o němž se tolik mluvilo při jeho loňském zářijovém představení celému
našemu národu a mnohým se zdařilo ho i osobně shlédnout. Méně však již se mluvilo o samotné osobě, která ji nechala českému králi vystavit, a proč právě sicilská.
Tím vystavitelem byl vnuk německého císaře Barbarossy Fridrich II., který se brzy po svém jmenování císařem, kdy mu
bylo něco málo přes osmnáct let, sešel v Basileji s českým panovníkem Přemyslem Otakarem I. A na něčem se spolu domluvili; jestli šlo opravdu jen o pouhý politický příslib a vojenskou podporu … kdo ví ? Jistým zůstává, že císař na místě nechal
bulu vystavit, a protože ještě neměl u sebe říšské pečetidlo, stvrdil ji pečetí sicilského království. Proč právě jí nám napoví života
běh mladého císaře.
Fridrich II. osiřel v útlém věku necelých tří let a jak praví moudří, byl odklizen na rodové léno normanských rytířů na Sicílii,
osídlenou hlavně Araby, kteří se ujali jeho výchovy s takovou péčí, že dosáhl vzdělání zcela abnormálního. Nejen že skládal básně
a písně, ale ovládal i šest jazyků, astrologii a vedle přírodních věd znal i antickou filozofii a učení koránu. Historiky byl nazván
„prvním moderním člověkem“.
Sicílie se dodnes pyšní stavbou, kterou nechal vybudovat na svém panství nazvanou Monte (Hora), ve tvaru mohutného
pětihranného válce – pentagramu - s nádvořím stejného tvaru. Pozorovatel může sledovat, jak se nádvořím pohybuje stín slunce
během dne, ale i během jednotlivých ročních období, a dotýká se různých značek jak v dlažbě nádvoří, tak i na vnitřních zdech
budovy. Je to jakýsi orloj, který pomocí stínu ukazuje i fáze měsíce a také i souhvězdí. V den slunovratu dopadají sluneční
paprsky do studny na nádvoří. Okružní chodby po obvodu budovy a točitá schodiště až do výše čtvrtého patra, ústí ke čtyřem
místnostem opatřeným vždy jediným okénkem směřujícím přesně na jednu světovou stranu. Celá prostora půdy sloužila jako
útulek pro chované dravé ptáky. Bizarní budova se naprosto vymyká stavbám tehdejší Evropy. Bylo to prostě vědecké pracoviště, ne obydlí. Že se jednalo o mimořádnou stavbu, nasvědčuje i do dnešních dnů zachované její lidové pojmenování - „Čarodějova věž“.
Jeho téměř orientální způsob života, harém, exotický zvěřinec a osobní věrná garda Saracénů, nedopřávaly klidu ani papeži,
který ho nakonec přinutil postavit se do čela šesté křížové výpravy do Jeruzaléma, který již byl opět v moci nevěřících. Po dlouhém odkládání Fridrich přece jen výpravu vedl a Jeruzalém dobyl. Avšak způsobem považovaným tehdejší celou Evropou přímo
za skandální. Neprolil ani kapku krve! Ba naopak. Domluvil se s vůdcem muslimů na vzájemně výhodné spolupráci a nechal
se korunovat na jeruzalémského krále. Muslimům potvrdil v Jeruzalémě náboženskou svobodu a samosprávu a od papeže sklidil
nenávist a klatbu. Přes veškerou jeho znalost koránu si obliby u muslimů nezajistil pro své bezbožné výroky, jako třeba že Mojžíš,
Kristus a Mohamed byli všichni stejní podvodníci. Sám se totiž snažil přijít ke konkrétním výsledkům, i když jeho výzkumné
metody byly poněkud drsné. Trestance odsouzené k smrti topil v sudu s vodou, aby zjistil, za jak dlouho z nich vyprchá život.
Měřil časové rozdíly a pozorně sledoval, nezahlédne-li unikající životní fluidum. (Neděste se, prosím, podobné metody se dožily
nejen 20. ale i současného století.)
Jak vidno, vážení čtenáři, i v letošním roce, do něhož Vám všem přeji všechno jen to NEJ, platí a asi ještě dlouho bude platit
přísloví našich předků: „Nenajde se na světě ten, kdo by se zalíbil všem“. A tak já jen doufám, že Vás mé převyprávění podle
knížky Utajené dějiny Čech alespoň trochu pobavilo a závěr si již jistě uděláte každý ten svůj. Tedy ten nejlepší.
Milan Šebek, Varnsdorf leden 2013

Plán a skutečnost – aneb co se (ne)podařilo
v roce 2012.
Vážení čtenáři Kunvaldského Poledníku a občané
městysu Kunvald,
čas se nedá zastavit, neustále směřuje vpřed a my opět
stojíme na prahu nového roku. Zase o rok starší, s napětím
čekáme, jaký ten začínající rok bude. Zda lepší než ten minulý,
nebo alespoň takový. Nikdo z nás si určitě nepřeje, aby byl
horší.
Je to stále se opakující koloběh. Zastupitelstvo se opět
zamýšlí nad rozpočtem. Jak a kam vynaložit „volné“ finanční
prostředky – tedy ty, které zbydou po odečtení nezbytně nutných výdajů. Bohužel musím konstatovat, že jich neustále
ubývá. Práce a požadavků je stále dost a dost, ale finanční
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možnosti rozpočtu městyse mají své hranice. Nikdy nebudeme mít v tom pomyslném měšci tolik, aby se podařilo
udělat vše dle jednotlivých požadavků a představ občanů.
Problémů k řešení a požadavků na rozpočet je každý rok
mnohem více, než na co nám stačí finance. Zastupitelé se
vždy snaží dívat na věci z mnoha hledisek, jak těch vzešlých
z potřeby jednotlivce, tak také těch, které zohledňují zájmy
více lidí. Nebývá zrovna jednoduché vybrat vždy to nejlepší
řešení a pokud se zamýšlíme nad problémy více a podrobněji,
mnohdy se počáteční jasná cesta stává méně jasná a méně
správná. Při hodnocení je rovněž velmi důležitá kritika, ale ta
oprávněná a přímá. Tu je potřeba umět přijímat vždy stejně

jako dobré nápady či doporučení, protože tak či tak, kritika
je potřeba. Při této příležitosti bych se rád zamyslel nad tím,
co se podařilo v roce 2012 a jak.
Loňský rok byl ve znamení voleb do krajských zastupitelstev. Většina z nás čekala, jak to dopadne a jaké bude
složení nové rady a zastupitelstva, protože dosud se nám
právě s představiteli Pardubického kraje dařilo udržovat dobré
vztahy. Nezbývá nám než doufat, že i u nového zastupitelstva
najdeme pochopení a že představitelé Pardubického kraje
nám v rámci svých možností pomohou.
Připomeňme si to podstatné, ale i drobné práce uskutečněné ke zlepšení vzhledu městysu Kunvald. Pro úplnost zde
uvádím rovněž finanční náklady s tím spojené.
Rok 2012 byl opět jeden ze slavnostních, neboť Sbor
dobrovolných hasičů a Tělocvičná jednota SOKOL slavili společně 130. výročí. Finanční prostředky na pokrytí nákladů
oslav se podařilo zajistit od sponzorů. To je určitě dobrá
zpráva. Ještě lepší je ta další. Do programu oslav bylo zařazeno slavnostní přestřižení pásky na zbrusu novém dětském
hřišti. Tím se konečně podařilo završit mnohaleté úsilí a vyplnit přání našich nejmenších a jejich rodičů. Tou největší
odměnou pro všechny byly zcela určitě rozzářené oči dětí.
Dětské hřiště stálo celkem 530.875 Kč. Tím, že se podařilo
uspět v programu Podpory obnovy venkova Ministerstva
pro místní rozvoj, se poměr finančních prostředků vylepšil
o dotaci 347.088 Kč. To byla jistě ta nejlepší tečka za dokončeným dílem.
Před oslavami byla rovněž provedena oprava venkovního
pláště budovy hasičské zbrojnice. Ta spočívala v zateplení
a provedení nové fasádní omítky celého objektu. Tato akce
stála rozpočet městyse 496.008 Kč.
Největší díl (z pohledu financí) byl opět věnován opravě
komunikací. Rovněž tady bylo úspěšně dovršeno jedno dlouholeté snažení, které směřovalo k rekonstrukci lesních cest
v obecním lese na Bubnově. Pro úplnost informací si zde
dovolím stručně uvést celý vývoj této záležitosti.
Alespoň budete mít představu o tom, že peníze nepadají z nebe a že dostat se k úspěšnému cíli je poměrně trnitá
cesta. Se záměrem bylo započato na podzim roku 2008 oslovením projektanta a přípravou dokumentace. V roce 2009
jsme učinili první pokus, kdy jsme podali žádost na Státní
zemědělský intervenční fond (SZIF) - neúspěšně. Následující rok jsme pokus opakovali, bohužel opět neúspěšně. Na
podzim roku 2011 jsme po předcházejících zkušenostech
vyladili žádost a hurá znovu na fond. Do třetice všeho dobrého
se konečně podařilo uspět. V roce 2012 jsme tedy konečně
mohli provést vlastní stavbu. Nejprve ji ovšem musíte dokončit, převzít a zaplatit, pak teprve můžete žádat o proplacení
dotačních prostředků. Žádat jsme tedy mohli až na podzim
tohoto roku. Pak proběhne několik kontrol včetně té na místě
stavby. Peníze můžeme očekávat někdy v polovině roku
2013. Než se nadějete, je pět let pryč, ale ještě je třeba dodat,
že do samého závěru nevíte, jak to vlastně všechno dopadne.
Z pohledu finančních prostředků je to následovně. Celkové
výdaje projektu byly ve výši 1.433.426 Kč. Dotace ze SZIF,
kterou bychom měli dostat, činí 600.232 Kč.
Byla provedena oprava povrchu části obecní cesty
pod Kunačicemi od křižovatky u čp. 311 po křižovatku se sil-

nicí III. třídy u pérovny Kunvaldské a.s. Celková cena opravy
328.619 Kč. Na tuto opravu se podařilo získat dotaci ve výši
100.000 Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
Úsek komunikace v osadě Zaječiny od silnice III.
třídy směrem ke kapličce a dále až k oboře barona Parishe
se podařilo realizovat v rámci projektů, které souvisí s komplexními pozemkovými úpravami. Městys Kunvald zajistil
a uhradil projektovou dokumentaci v částce 90.000 Kč.
Vlastní stavbu zajišťovalo a financovalo Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad v Ústí nad Orlicí. Celková hodnota
díla – 2.117.919 Kč.
Dále byly provedeny opravy výtluků a emulzní výspravy
úseku komunikace na horních Končinách od křižovatky
k čp. 1 po křižovatku se silnicí III. třídy u hájovny v Zaječinách, páteřní komunikace z dolní části obce na Stezka a dále
k pérovně v horní části obce a úseku v kopci od čerpačky
Kunvaldské a.s. ke Kampeličce včetně osazení obrubníků,
propadlého překopu na Bubnově u čp. 327 a výsprava
cest kamenivem na malém Bubnově. To vše v celkové výši
267.542 Kč.
Některé drobné opravy se podařilo provést díky spolupráci s majiteli nemovitostí. Městys zajistil materiál a oni
si sami provedli jeho uložení. Děkujeme jim za pomoc
a spolupráci.
V centru obce byl rekonstruován objekt bývalé čističky.
V rámci stavebních úprav byla provedena přístavba garáže
včetně napojení na komunikaci. Objekt bude sloužit jako
zázemí pro uložení materiálu, nářadí, drobné mechanizace
a dalších věcí pro údržbu majetku městyse. Celková hodnota
díla 768.745 Kč
Podél chodníku z centra bylo vybudováno veřejné osvětlení, které by mělo zlepšit bezpečnost pohybu v tomto úseku.
Rozšíření osvětlení zatížilo rozpočet částkou 274.507 Kč.
Pro nadcházející rok byla zhotovena projektová dokumentace na dokončení úseku chodníku od přechodu
u schodiště směrem k výjezdu z parkoviště u Konzumu.
Cena dokumentace 63.600 Kč. Bylo zažádáno o stavební
povolení a v roce 2013 se počítá s provedením stavby.
Dále byl zakoupen starší automobil Renault Kangoo
a nákladní přívěs od firmy Velorexport Žamberk. To vše bude
sloužit především pro potřeby zaměstnanců k přesunu nářadí,
materiálu a techniky k údržbě majetku městyse. Hodnota
zakoupených vozidel 91.422 Kč.
Na sportovišti v centru obce byla provedena změna vytápění objektu Salaše, která spočívala v odstranění původního
krbu a instalaci nových krbových kamen. To vše v částce
51.336 Kč.
Ani v tomto roce jsme nezapomněli na malé památky.
Na dolním hřbitově byl restaurován kříž nákladem 45.000 Kč.
Městys rovněž přispěl částkou 15.000 Kč Římskokatolické
farnosti Kunvald na opravu vnitřních omítek kostela sv. Jiří.
Pro úplnost doplním, že farnosti se podařilo získat dotaci od
Pardubického kraje ve výši 50.000 Kč.
V rámci údržby zeleně a vzhledu obce bylo provedeno
odtěžení stromů na svahu mezi silnicí III. třídy a Horským
potokem v úseku od centra k areálu Kunvaldské a.s. Stromolezeckou technikou byla provedena údržba lip na dolním
hřbitově. Průběžně jsou prováděny drobné úpravy stávající
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zeleně v centru, na pietních místech, místech spjatých
s historií městyse a na dalších plochách. Odborné ošetření
a údržbu některých ploch provádí smluvně specializovaná
firma. Rovněž je průběžně prováděna údržba travnatých ploch
v obci (hrabání a úklid listí, sečení příkopů a dalších travnatých ploch). Pro potřeby údržby ploch byl od TS Žamberk zakoupen starší kontejner, který byl upraven a používá
se k uložení posekané trávy v centru a na sportovišti. Kontejner je pravidelně vyvážen na kompostárnu v Dlouhoňovicích. Tím byl konečně odstraněn řadu let diskutovaný problém nevzhledné hromady posekané trávy u hřiště. Na údržbu
zeleně byla vynaložena částka 142.831 Kč.
Mimo údržby zeleně jsou prováděny další drobné
údržbové práce na majetku městyse. Malby, nátěry, výměny
poškozených částí, atd. Celou řadu těchto prací se podařilo
zajistit díky práci zaměstnanců městyse. Děkuji jim touto
cestou za poctivě vykonanou práci.
V rámci projektu veřejně prospěšných prací prostřednictvím Úřadu práce byla poskytnuta podpora na vytvoření
pracovních míst ve výši 7.000 Kč měsíčně na jedno pracovní místo, dále pak 15.000 Kč měsíčně na koordinátora
veřejné služby. Řada z Vás si určitě všimla toho, že na údržbě
obecního majetku rovněž pracovaly osoby přidělené Úřadu
městyse v rámci projektu Úřadu práce ČR na výkon veřejné
služby.
Uvádím zde především ty nejdůležitější akce, které se
podařilo uskutečnit, ale nelze opomenout mnoho dalších
drobných činností a akcí, které se v průběhu roku uskutečnily.
Jak jsem se již dříve zmínil, byla řada z nich zabezpečena
díky práci zaměstnanců městyse.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří nás podporovali, svým přístupem a prací nám pomáhali. Rovněž vyjadřuji
poděkování všem zaměstnancům městyse. Společně řešíme
potřeby a problémy každodenního života a věřte, že pro pokud
možno bezproblémový chod je řada úkolů, které občan často
netuší.
Do nového roku přeji všem našim občanům především
pevné zdraví a dobrou mysl. Zastupitelům městyse přeji,
aby se jim podařilo uskutečnit všechny záměry nadcházejícího roku. Nám všem přeji, aby atmosféra pokoje a vstřícnosti trvala celý rok a ne jen v období vánoc. Aby lidé došli
k přesvědčení, že lidský život a mezilidské vztahy se nemusí
podobat otevřenému bojišti. Abychom našli vzájemnou úctu,
porozumění a lásku. Tyto vlastnosti je přece možné nabídnout
a na tuto nabídku odpovědět. Nedají se však nařídit.
Hezký nový rok Vám všem, vážení čtenáři a občané
městyse Kunvald.
Josef Paďour, starosta městyse

Jaká byla?
(... malé ohlédnutí za podzimní výstavou)
Díky vystavovatelům lze s jistotou říci, že netradiční.
I přesto, že vystavovatelé nebyli kunvaldské veřejnosti vůbec
neznámí. Navštívili nás umělci z letohradské Zlaté uličky – paní
Ivana Majvaldová, Jana Zamazalová a pan Marek Zamazal.
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Ryté sklo paní Majvaldové si snad všichni pamatovali
z předchozích let, stejně tak jako keramickou tvorbu pana
Marka Zamazala, i když myslím, že „rakovanou“ keramiku
jsme v Kunvaldě ještě neviděli. Ovšem paní Jana Zamazalová
si pro nás připravila, kromě keramických kachlů, soubory
neobvyklých a krásných keramických šperků naaranžovaných
na jednoduchých figurínách. A nejen to.
Na vernisáži výstavy tyto krásné šperky předváděla
děvčata z kunvaldské školy, která si měla na pár chvil možnost
vyzkoušet, jaké to je projít se po „molu“ před zraky zvědavých
lidí. Snad jim tato neobvyklá zkušenost něco přinesla – přes,
možná počáteční, ostych nakonec zvládla svou roli skvěle
a všichni, kteří přes opravdu nepříznivé počasí přišli, to určitě
ocenili. Hudbou a zpěvem doprovodil dívky při jejich vystoupení pan Jaroslav Zamazal, který mimo jiné nádherně zahájil
výstavu písničkou pana Jiřího Suchého.
V neděli odpoledne přijela paní Majvaldová a pan Marek
Zamazal znovu, aby předvedli své dovednosti v reálu a všichni
příchozí si mohli vyzkoušet, jak se ryje do skla, či jak se tvaruje hlína. Bohužel zájem byl minimální, což je opravdu
škoda, a oba umělci, kteří mohli trávit nedělní odpoledne se
svými rodinami, byli právem trochu zklamáni. Výstavu za dva
a půl dne jejího trvání shlédlo – podle prodaných vstupenek - celkem 110 zájemců. V pondělí dopoledne ještě tradičně
výstavu navštívila škola. Je pravda, že nebylo příliš pěkné
počasí, ale pouhých 110 návštěvníků na tisícihlavý Kunvald
opravdu není mnoho.
Na vernisáži výstavy byly rovněž ke zhlédnutí soutěžní
fotografie, které dorazily do amatérské fotografické soutěže
„Můj městys Kunvald žije“. Protože jsem byla za úřad městyse
garantem a organizátorem soutěže v jednom, je dílem určitě
na mě, abych výsledky uvedla a snad i přidala malý komentář.
Jak se blížily podzimní měsíce, častěji jsem přemýšlela,
jak budu s fotografiemi pracovat, abych zaručila anonymitu
soutěžících a abych je připravila co nejlépe porotě k hodnocení. Přemýšlela jsem, zda bude stačit „zasedačka“ na úřadě,
nebo zda bude nutné vyhledat jiný prostor.
Dnem 5. říjnem bylo však jasno. Na úřad městyse ve stanoveném termínu doputovaly celkem tři obálky, ve kterých bylo
8 fotografií… Porota se sešla ve stanovený čas jednoho následujícího sobotního odpoledne. Fotografie byly připraveny,
očíslovány a pouze já znala autory. Zklamání mé i následně
poroty, jejíž členové nelitovali času, nad tak malým počtem
fotografií a účastníků, bylo hmatatelné.
Předmětem fotografické soutěže bylo zdokumentovat
dění a život v Kunvaldě během roku 2012. A protože soutěž
byla vyhlášena již v lednu, času i prostoru ve všech ročních
dobách byl dostatek. Danému tématu soutěže bezezbytku
vyhověla pouze jedna jediná fotografie – velmi pěkná a rovněž
velmi dobře technicky zpracovaná.
Protože v Kunvaldě je mnoho akcí a děje se spousta
věcí, určitě hodných pozornosti i fotografie, diskutovali jsme
s porotou dosti dlouho o tom, proč takový nezájem, když fotografování je dnes obecně velmi rozšířené a technické možnosti jsou opravdu veliké. Jednoznačnou odpověď jsme nenašli, možných příčin několik. A jako většinou jsme skončili konstatováním, že vše je v lidech…
Nakonec jsme se rozešli s tím, že nebudeme „házet flintu

do žita“ a zkusíme to ještě jednou. Všichni „porotci“ opět
ochotně přislíbili svou účast v závěrečném hodnocení. Tématem letošního ročníku je představení Kunvaldu – zobrazení a
představení typických míst či akcí jasně identifikujících Kunvald, život a dění v městysi. Výsledkem by mohl být soubor
fotografií, ze kterých bude uspořádán a případně – bude-li
zájem - vydán tiskový materiál představující Kunvald potencionálním návštěvníkům a turistům.
Téma je tedy dostatečně široké a otevřené, avšak opět
nebudou hodnoceny snímky krajiny, ze kterých nebude zřetelné a jasné, že nějakým způsobem patří ke Kunvaldu.
Dále si můžete přečíst podmínky dalšího ročníku fotografické soutěže a snad tentokráte budu mít já i porota plné
ruce práce s přípravou a hodnocením a návštěvníci tradiční podzimní výstavy si kromě výtvarných či jiných děl,
která budou předmětem výstavy, budou moci prohlédnout i
spoustu pěkných fotografií.
Jana Trejtnarová
Daniela Krejsová, vítězka soutěže

Modelky

Zahájení výstavy
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Městys Kunvald vyhlašuje
II. ročník otevřené amatérské fotografické soutěže na téma

TAK TO JE NÁŠ KUNVALD!
Pravidla a podmínky soutěže:
Kdo se může zúčastnit?
Zúčastnit soutěže a předložit své fotografie do soutěže mohou pouze amatérští fotografové, kteří jsou přihlášení
k trvalému pobytu v Kunvaldě, nebo vlastní v Kunvaldě rekreační nemovitost.

Kolik fotografií a jakých lze do soutěže přihlásit?
- Jeden účastník soutěže může přihlásit do soutěže maximálně 3 fotografie (tedy nejméně 1 a nejvýše 3 fotografie)
o rozměru 20 x 30 cm, případně fotografie vytištěné v tiskárně na formátu A4,
- Do soutěže budou přijímány pouze fotografie, které budou pořízeny během roku 2013 a jejich cílem a účelem je
představit a přiblížit Kunvald návštěvníkům či turistům, představit typická, památná či jinak významná místa v Kunvaldě
nebo budou dokumentovat tradiční kunvaldské akce pořádané během roku.

V jakých kategoriích se soutěží?
- děti a mládež do 15 let
- „mladí“ fotografové do 30 let
- „zkušenější“ fotografové nad 30 let

Do kdy a kam je nutné soutěžní fotografie dodat?
- Přijímání fotografií do soutěže bude ukončeno dne 4. října 2013.
- Soutěžní fotografie je nutné do výše uvedeného data dodat, zaslat či donést na Úřad městyse Kunvald,
561 81 Kunvald 40, tel. 465 619 160, k rukám Jany Trejtnarové (tel. 724 524 314), která je garantem soutěže za Úřad
Městyse Kunvald.
- Fotografie budou dodány v zalepené obálce, na které bude uvedeno jméno, adresa, rok narození soutěžícího,
počet fotografií v obálce.
- Fotografie budou na rubu očíslovány a do obálky bude vložen list s uvedením čísla/čísel a názvu fotografie/fotografií.

Kdo a jak bude fotografie hodnotit?
Samozřejmě odborná, erudovaná, citlivá a nestranná porota ve složení:
paní Hana Sklenková - pan Martin Sklenka - pan Jaromír Bílek - paní Petra Zářecká - pan Jaroslav Dvorský
Hodnotit se budou jednotlivé fotografie, nikoli soubory fotografií! Porota bude hodnotit fotografie pouze podle čísel,
nebude znát do doby konečného rozhodnutí autora! Hodnoceno bude jednak technické provedení fotografií,
dále originalita námětu, zachycení okamžiku, atmosféra místa, celkový dojem z fotografie.

Kdy budou vyhlášeny výsledky a kde se na fotografie (nejen vítězné) všichni podívají?
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen soutěžícím, kteří se umístí se svými fotografiemi na prvních třech místech
v jednotlivých kategoriích, proběhne po vernisáži tradiční podzimní výstavy pořádané Městysem Kunvald
v předpokládaném termínu 26. října 2013, fotografie budou vystaveny současně s výstavou tak, aby se jimi mohli všichni potěšit…
Všichni účastníci soutěže jsou tímto požádáni o souhlas s použitím všech fotografií pouze pro účely Městyse Kunvald,
jeho kroniky, Kunvaldského Poledníku.
V případě komerčního využití některé z fotografií (např. pro kalendáře, pohlednice, brožury atd.) bude výtěžek použit
vždy ve prospěch kulturních aktivit městyse a jméno autora bude s jeho souhlasem vždy uvedeno.

Tak tedy - vážení a milí spoluobčané, mladší či starší – opět DOBRÉ SVĚTLO!
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Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 8. 11. 2012
* Územní plán městyse Kunvald.

* Směna pozemků.

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností,
že na základě rozhodnutí zastupitelstva bylo provedeno výběrové řízení na „Zpracování Územního plánu Městyse Kunvald“.
V pondělí dne 5. listopadu provedla určená komise
otevření obálek s nabídkami. Vzhledem k tomu, že z podaných pěti nabídek byly u tří firem (Ing. Arch. Vaníčková,
Ing. Arch. Petr Kulda - TIPOS a Institut regionálních informací
Brno) zjištěny určité nepřesnosti v nabídkách, byly dotčené
firmy osloveny e-mailem k upřesnění nabídek. Jednotlivé
firmy zaslaly v požadovaném termínu upřesňující informace.
Komise se sešla k dalšímu jednání dne 8.11. 2012 a provedla
hodnocení jednotlivých nabídek.
Zastupitelstvo se poté seznámilo s Protokolem o otevírání obálek a dále se Zprávou o posouzení a hodnocení
nabídek. Na základě této Zprávy doporučila komise zastupitelstvu uzavření smlouvy s firmou Ing. Arch. Petr Kulda – TIPOS
Ústí nad Orlicí.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo uzavření smlouvy na zpracování územně plánovací dokumentace
s vítěznou firmou – Ing. Arch. Petr Kulda – TIPOS.

Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo k žádosti o vypořádání pozemků, kterou předložil JUDr. Keprta. Směna se týká
pozemku, který je ve vlastnictví městyse a nachází se pod
oplocením zahrady u nemovitosti JUDr. Keprty a pozemku,
který je ve vlastnictví JUDr. Keprty a tvoří část plochy pod stanovištěm kontejneru u pérovny v horní části Kunvaldu. Záměr
směny byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední
desce. K tomuto záměru nepřišly žádné připomínky.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo navrhovanou
směnu, a to bez doplatku, náklady spojené se směnou budou
hrazeny účastníky rovným dílem.

* Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.
Již na minulém zasedání zastupitelstva byl projednáván návrh textu obecně závazné vyhlášky č.2/2012 O místních
poplatcích. Pro upřesnění informací na jednání zastupitelstva
byly vyčísleny náklady na provoz systému odpadového hospodářství za rok 2011.
Za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu bylo
uhrazeno				
599.488 Kč
Za systém tříděných odpadů
104.326 Kč
Za nebezpečné odpady		
43.046 Kč
Částka poskytnutá městysi za třídění odpadů společností
EKO-KOM				
- 63.860 Kč
Celkem za systém odpadů s odpočtem příjmu od fy
EKO-KOM
			
683.000 Kč
Od poplatníků bylo vybráno
Městys doplatil do systému

423.896 Kč
259.104 Kč

Počet poplatníků k 31. 1. 2012: 1.008 trvale žijících, 145 rekreačních objektů, celkem: 1.153 poplatníků.
Náklady na poplatníka za rok 592,36 Kč.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo zvýšení poplatku na poplatníka na 460,- Kč a současně odsouhlasilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, která by měla vejít
v platnost k 1. 1. 2013.

* Žádost Sdružení Neratov.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádost o finanční podporu na provoz autobusové linky Audisbus, která zajišťuje
dopravu zdravotně postižených osob mezi Žamberkem a Neratovem. Linka jezdí přes Kunvald a kunvaldští občané ji rovněž
využívají. Část této linky je hrazena krajem z fondů na zajištění
základní dopravní obslužnosti, avšak tento příspěvek nepokrývá plně provoz linky.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo účelový příspěvek ve výši 10.000 Kč na provoz této linky. Se Sdružením
Neratov bude sepsána darovací smlouva a po jejím uzavření
bude příspěvek poskytnut.
* Žádost Gymnázia Žamberk.

Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí o finanční
příspěvek na obnovu šaten Gymnázia Žamberk. V žádosti
vedení školy uvedlo, že Gymnázium Žamberk nyní navštěvuje 13 žáků z Kunvaldu.
Po krátkém projednání a s ohledem na financování
a zabezpečení provozních a částečně i mzdových nákladů
místní základní školy zastupitelstvo žádost zamítlo.
* Žádost firmy Aktiv 95 Opava, s.r.o.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí firmy Aktiv 95
Opava, s.r.o., o udělení souhlasu s použitím znaku Městyse
Kunvald pro vytvoření sběratelské kolekce „Erby měst a obcí
České republiky“ na předmětech „BUTTON“.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a po projednání
doporučilo starostovi a místostarostovi jednat s firmou, zda
v případě souhlasu poskytne městysi alespoň nějaké množství produktu zdarma.
* Zimní údržba komunikací.
Na minulém zasedání jednalo zastupitelstvo o nabídce
pana Kopeckého (Končiny 11) na zimní údržbu úseku komu-
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nikace na horních Končinách. Opakovaně se vrátilo k projednání, neboť v té době nebyla známa nabídka Kunvaldské a.s.
Zastupitelstvo se seznámilo s cenovou nabídkou Kunvaldské a.s., která ponechává ceny za zimní údržbu (prohrnování a posyp) v cenách roku 2012. Dále bylo s představiteli Kunvaldské a.s. projednáno využití techniky s ohledem na
šíři komunikací (menší stroje) a dále představitelé Kunvaldské
a.s. sdělili, že rozšíří nabídku služeb o novou techniku (nákup
nové radlice – s možností naklápění).
Zastupitelstvo se dále seznámilo s doplněnou nabídkou
pana Oldřicha Kopeckého, Končiny 11, který údržbu (prohrnování a frézování) nabízí rovněž za ceny roku 2012.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo nabídku pana
Kopeckého na údržbu páteřní komunikace na Horních Konči-

nách a pověřilo starostu uzavřením smlouvy s panem Kopeckým na další období.
* Žádost pana Josefa Hotmara.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana Josefa Hotmara, 17. listopadu 1323, Žamberk o odkoupení pozemku
p. č. 3360, který je ve vlastnictví Městyse Kunvald. Jedná se
o pozemek nedaleko nemovitosti čp. 154, která je ve vlastnictví jeho rodiny a je vklíněný mezi pozemky rovněž ve vlastnictví rodiny.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí, záměr bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce a poté
se k němu zastupitelstvo vrátí.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 13. 12. 2012
* Rozpočtová změna č. 4/2012.
Předseda finančního výboru pan Josef Vágner seznámil
zastupitelstvo s navrhovanou rozpočtovou změnou, která
vyrovnává příjmy a výdaje dle skutečnosti. Jedná se o přesun
prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu tak, aby bylo
zachováno vyrovnané hospodaření městyse. Touto Rozpočtovou změnou se přesunují prostředky ze strany příjmů ve výši
168.230,00 Kč na stranu výdajů ve výši 168.230,00 Kč.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo
Rozpočtovou změnu č. 4/2012.
* Návrh rozpočtu na rok 2013.
Zastupitelstvo opakovaně projednávalo návrh rozpočtu
na rok 2013, který byl zaslán v předstihu všem zastupitelům k prostudování. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný
a počítá s výší příjmů i výdajů celkem 9.447.500 Kč
Po projednání jednotlivých kapitol rozpočtu zastupitelstvo odsouhlasilo navrhovaný rozpočet na rok 2013. Rozpočet
bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce.
* Rozpočtové provizorium.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že do doby schválení rozpočtu je nutné schválit pravidla
rozpočtového provizoria.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo čerpání výdajů
ve výši 1/12 upraveného rozpočtu pro rok 2012 s tím, že čerpání investičních výdajů je povoleno pouze na investiční akce
přecházející z roku 2012.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí
Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald týkající se dofinancování účetního období roku 2012. Ředitelka ZŠ a MŠ, vzhledem k poukázanému příspěvku Pardubického kraje z druhé části rezervy
kraje, požádala o přesun části finančních prostředků z určených kapitol rozpočtu do kapitol, ve kterých je nedostatečné
množství finančních prostředků, a to především do kapitoly
ZŠ platy. Uvedenými přesuny by tak byl vyřešen nedostatek
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finančních prostředků na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků školy bez dodatečného navýšení příspěvku
od zřizovatele.
Dále paní ředitelka požádala o souhlas s prodejem neupotřebitelného majetku školy.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo obě části
žádosti Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald.
* Návrh řešení rekonstrukce kotelny v budově školy.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem
jednání a písemným návrhem EkoJoule, sdružení, Orlické
Záhoří 6, kterého se účastnil také předseda stavebního výboru
Ing. Jiří Musil a ředitelka školy Mgr. Zdenka Jurčanová.
Sdružení předložilo návrh na rekonstrukci kotelny
ve vlastní režii a rovněž její další provoz by byl v režii Sdružení za podmínky dohody o dodávkách tepla na období 10 let.
Po uplynutí tohoto období navrhuje sdružení dvě možnosti,
a to: odprodej kotelny za zůstatkovou cenu, nebo pokračování
smluvního vztahu.
Kotelna by spalovala peletky rostlinného původu. Sdružení předložilo nabídku včetně předpokládané ceny za dodávané teplo, která bude určována na základě ceny dodávky
tepla ze zemního plynu, a to ve výši 95% ceny tepla ze zemního plynu od dodavatele v místě. Aktuální cena tepla je
432 Kč/GJ bez DPH.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo návrh a nabídku
firmy EkoJoule, sdružení a pověřilo starostu dalším jednáním
ve věci projektu a realizace akce dle nabídky.
* Žádost pana Josefa Hotmara.
Zastupitelstvo se zabývalo žádostí pana Hotmara o odkup
pozemku p.č. 3360 ve vlastnictví Městyse Kunvald. Žádost
byla vyvěšena po zákonem stanovenou dobu na úřední desce,
na úřad městyse nedorazily k žádosti žádné připomínky.
Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost pana Hotmara
o odprodej uvedeného pozemku za odhadní cenu a za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem pozemku.

* Žádost Šachového oddílu Kunvald.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Šachového oddílu
Kunvald na Vánoční šachový turnaj žáků, který se bude konat
dne 26. 12. 2012, a to na občerstvení a na ceny pro účastníky turnaje.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo příspěvek
ve výši 1.500 Kč na občerstvení a ceny pro účastníky turnaje
na základě řádně předložených daňových dokladů.
* Žádost pana Matouše Paďoura o pravidelnou údržbu
komunikace.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana Matouše
Paďoura, Kunvald 400 o zařazení komunikace p.č. 7342
do plánu pravidelné zimní údržby. Pan Paďour žádost zdůvodňuje nutností každodenního dojíždění členů rodiny do zaměstnání.
Zastupitelstvo se plánem zimní údržby zabývalo na předchozích zasedáních, schválilo stanovený plán zimní údržby.
Tato komunikace byla zařazena do kategorie komunikací,
které se udržují a zpřístupňují na požádání v nezbytně nutných
případech, ve kterých doposud vždy bylo vyhověno.
Vzhledem k tomu, že se jedná o požadavek vlastníků
jedné nemovitosti nikoli s akutní potřebou pravidelné údržby
(např. dojezd lékaře či pečovatelské služby) a s ohledem
na již schválený plán zimní údržby zastupitelstvo po projednání žádost zamítlo.
* Žádost paní Věry Dudkové o pravidelnou údržbu komunikace.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí paní Věry Dudkové o pravidelnou údržbu komunikace od řadovek směrem
k čp. 303 a dále. V žádosti nebyly uvedeny důvody.
Zastupitelstvo se plánem zimní údržby zabývalo na předchozích zasedáních, schválilo stanovený plán zimní údržby.
Tato komunikace byla zařazena do kategorie komunikací,
které se udržují a zpřístupňují na požádání v nezbytně nutných případech.
Vzhledem k tomu, že se jedná o požadavek vlastníků
nemovitosti nikoli s akutní potřebou pravidelné údržby (např.
dojezd lékaře či pečovatelské služby) a s ohledem na komplikovaný přístup pro techniku a již schválený plán zimní údržby
zastupitelstvo po projednání žádost zamítlo.
* Převod pozemku do vlastnictví městyse.
Zastupitelstvo se seznámilo s vývojem záležitosti kolem
rekonstrukce mostku přes říčku Hvězdnou. Vzhledem k tomu,
že přístupový pozemek k mostku od silnice vedoucí na Rokytnici v Orl. Horách je na katastru Dolní Rokytnice a tento pozemek i s částí stavby je ve vlastnictví PF ČR, byla na PF ČR
zaslána žádost o řešení situace.

Po následujících jednáních s pracovníky městy Rokytnice, PF ČR Hradec Králové a ÚZSVM, pracoviště Rychnov
nad Kněžnou se nabízí následující řešení: PF ČR převede
dotčený pozemek p.č. 615 ostatní plocha do práva hospodaření ÚZSVM, pracoviště Rychnov nad Kněžnou a ten pak
následně bezúplatným převodem na Městys Kunvald. Městys
Kunvald však musí zaslat žádost na ÚZSVM o převod této
parcely a souhlas s navrženým postupem.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo navržené
řešení a zaslání žádosti na ÚZSVM, pracoviště Rychnov nad
Kněžnou.
* Různé.
a) starosta městyse informoval zastupitelstvo, že v závěru
měsíce listopadu byla podána na SZIF Hradec Králové žádost
o proplacení výdajů v souvislosti s dotační akcí rekonstrukce
lesních cest na Bubnově. Dále informoval, že již proběhla fyzická
kontrola stavby na místě a také kontrola účetnictví.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
b) starosta městyse seznámil zastupitelstvo s prozatímním
výsledkem jednání s Českou poštou, s.p. o budově Kampeličky.
Z České pošty, s.p. dorazila na úřad městyse písemná odpověď
s tím, že Česká pošta, s.p. je v transformačním procesu a nemůže
v tuto chvíli nakládat s majetkem, tedy nelze přesně určit, kdy
a zda k prodeji uvedené nemovitosti vůbec dojde, avšak pokud
ano, bude městys Kunvald neprodleně informován.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
c) starosta městyse informoval zastupitelstvo, že pan Miroslav Křen, který měl od 1. 1. 2013 nastoupit na pracovní místo
vytvořené městysem pro údržbu majetku městyse, nabídku
v minulých dnech odmítl. Proto starosta navrhuje záležitost
vyřešit dočasně prodloužením smlouvy s panem Šlezingrem,
se kterým záležitost již projednal a prostřednictvím Kunvaldského Poledníku a webových stránek vypsat výběrové řízení
na místo zaměstnance Městyse Kunvald (viz dále v KP).
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a návrh
na vypsání výběrového řízení odsouhlasilo.
d) starosta městyse seznámil zastupitelstvo s aktuálním
děním ve Sdružení Orlicko a MAS Orlicko. V lednu 2013 proběhne VH Sdružení Orlicko, na které bude zvoleno mj. nové
vedení Sdružení a dále informoval, že MAS bude opět sbírat
požadavky na vypsané granty pro neziskové organizace, výše
grantu je 150.000 Kč a starosta apeluje na všechny místní neziskové organizace o předložení námětů a požadavků o grant. Dále
informoval, že k MAS Orlicko přistoupil region Orlicko-Třebovsko
a žádost podal také region Pod Bukovou horou.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Další zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou ve čtvrtek 10. ledna a 14. února 2013.
Vždy od 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Kunvald.
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Městys Kunvald vypisuje výběrové řízení
na trvalé pracovní místo zaměstnance pro údržbu majetku městyse.
Požadujeme: bezúhonnost, odpovědnost, samostatnost, základní zručnost v různých řemeslných profesích využitelných
při údržbě majetku, řidičský průkaz min. skupiny B, zručnost při práci s drobnou zahradní mechanizací a technikou.
Nabízíme: stálé pracovní místo v Kunvaldě, dobré pracovní podmínky, zázemí v nově vybudované dílně a garáži
v centru městyse, nástup možný během měsíce února, počátkem března 2013.
Přednost při výběru zaměstnance mají občané trvale žijící v Kunvaldě, podrobnější informace u starosty městyse.
Přihlášky s krátkým uvedením dosavadní profesní praxe zašlete na adresu Úřadu Městyse Kunvald
(561 81 Kunvald 40) do 31. ledna 2013

Podivuhodné stromy.
„Stromy – na rozdíl od bílých žraloků – nemají schopnost bránit se, jsou-li napadeny. Pokud mají nějaké zbraně,
například trny, jsou to zbraně statické. Velikost stromů a jejich
nepohyblivost způsobují, že se nemohou ukrýt. Jsou nejbezbrannějšími ze všech tvorů ve vztahu k člověku, který je soustavně zařazuje mezi neživé předměty, takže se ocitají v těsné
blízkosti zkázy. Jejich hlavní vývojová obrana, obdobně jako
u mnohých společenstev zvířat, ptáků a ryb, je dána četností
výskytu, tedy rozmnožovací schopností, v níž u stromů hraje
důležitou roli dlouhověkost. Snad právě tato pasivní, trpělivé
povaha jejich sebeudržovacího systému umožnila člověku
se s nimi v jednom ohledu smířit (přes všechny dávné obavy
ze zvířat i tajemných bytostí, jež se mezi stromy mohou skrývat) a spatřovat tak v jejich mlčenlivých hlubinách cosi ochraňujícího, mateřského, prvotního.“
John Fowles
Toto je motto knihy s názvem „Podivuhodné stromy“.
Knihy stejně vzácné jako podivuhodné, knihy jejíž autorkou je
Marie Hrušková a kterou skvělými fotografiemi doplnil Jaroslav Michálek. Jsou v ní popsány osudy desítek stromů rostoucích po celé České republice a nechybí samozřejmě ani
naše kunvaldská lípa „Bratrská“. V devíti kapitolách se dozvíte
o stromech, které ochraňují, stromech, které pomáhají, stromech, které mohou vypravovat, které podporují národní
vědomí. O stromech připomínajících umělce, o stromech
svědeckých, i o vzácných stromech, které jsou méně časté.
A dozvíte se i o mimořádných stromech v lesích.
Ucelená publikace vzdávající hold stromům, které je nutno
chránit a stejně jako naše Bratrská lípa vyrostla ze tří drobných proutků, tak i všechny ty vzácné stromy zde uvedené byly
kdysi semenáčky a mladými stromky, které přežily staletí. Svět
se vyvíjí a člověk se pomaloučku mění, jeho sepětí s přírodou
již zdaleka není takové jako kdysi ani jeho závislost na přírodě již
není zdaleka taková. Dovede si poradit s mnohým, ku prospěchu přírody i k její a tím však i k jeho vlastní škodě. Což si mnozí
neuvědomují a často ani uvědomovat nechtějí.
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I stromy dožívají a často musí ustoupit potřebám a požadavkům lidí, je to vždy smutné, když se kácí krásný zdravý
strom, když se však za něj vysadí nový, je to veselejší a má to
tak být. V mnoha případech se setkávám s tím, že lidé chtějí
kácet zdravé stromy, jež třeba sami zasadili – protože jsou už

Také lípy u kapličky v Zaječinách musely ustoupit – svými kořeny
narušovaly základy stavby a svými korunami ničily střechu kapličky…

příliš veliké, nebo mají pocit, že ohrožují jejich majetek, nebo
je prostě jen obtěžuje listí, které z něho padá. Chápu důvody
těch žadatelů, ale právě proto se přimlouvám – zvažujte kam
a jaký strom ke své nemovitosti zasadíte - z malého se časem
vyroste velký strom, který je najednou moc blízko domu, moc
velký, má moc velké kořeny a vůbec už není žádoucí… Kdyby
byl třeba zasazen jen o kousek dál, s větší předvídavostí, mohl
by růst i nadále a potřeba jej kácet by nebyla třeba již taková…
Pokud tu knihu potkáte, neváhejte, nebudete litovat.
Jana Trejtnarová

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
oslaví významná životní jubilea
86 let
10. 01.

75 let
František Fiedler

Kunvald 206

84 let
22. 01.
21. 01.
05. 02.
16. 02.

Miroslav Bílek
Ivo Koblížek

Kunvald 88
Kunvald 273

Josef Vagner
Antonín Kobliška
Jiří Rous		
Jaroslav Nutz
Jiřina Novotná

Kunvald 34
Kunvald 200
  Kunvald 399
Kunvald 384
Kunvald 352

Kunvald 358
Kunvald 146
Kunvald 224

Jaroslav Kopecký
Marie Krčmářová

Kunvald 15
Kunačie 3

Drahoslava Šlesingrová
Miloslava Hložková

  Kunvald 79
Kunvald 95

Vítáme do života nově narozené občánky:

Josef Tobiška

Kunvald 56

13. 11.
26. 11.

80 let
05. 01.

Kunvald 9

60 let

82 let
26. 01.
26. 02.

Věra Müllerová

Josef Hůlka Končiny 34
Anna Janebová
Drahoslava Dvořáková
Marie Tomková

83 let
12. 01.
03. 02.

14. 02.
01. 02.
18. 02.
50 let
02. 01.
04. 01.
14. 02.
27. 02.
06. 01.

Alena Malá		
Hanka Hlaváčková

Kunvald 40
Kunvald 220

Okénko farnosti
Vystoupení v Rokytnici

Misijní Úklidová rukavice

V adventním čase je již několik let zvykem rozsvítit
v každém městě i obci vánoční strom. Tato událost je většinou
doprovázena kulturním programem a nejinak tomu bylo také
v Rokytnici. Vzhledem k datu konání (5. prosince), pojali celou
akci jako šou s Mikulášem a čerty. Pekelníci dokonce vylézali i z kašny na náměstí a brali děti do pytle. Naštěstí zasáhla
andělská jízda na koních a vše vyřešil Mikuláš.
Další velkou zajímavostí bylo představení betléma města
Rokytnice. Sedm vyřezávaných postav v životní velikosti bylo
nainstalováno v podloubí na náměstí a je možné si je prohlédnout až do 15. ledna.
Všem těmto výše zmiňovaným událostem předcházelo téměř hodinové hudební vystoupení, ke kterému
byla letos pozvána Jiná doba. S ní si několik písní zazpíval
i pěvecký kroužek Stříbrňák z Domova na Stříbrném vrchu.
Přestože zrovna udeřily mrazy, byla nálada po celý večer
hřejivá a diváci i organizátoři si celou akci velmi pochvalovali.

Misijní klubko dětí a mládeže, které bylo založeno
v Kunvaldě v polovině října 2012 uspořádalo v adventu
misijní akci nazvanou - ÚKLIDOVÁ RUKAVICE. Ptáte se, proč
právě rukavice?
S dětmi jsem dlouho přemýšlela nad výrobky, které
by byli originální a přitom užitečné v předvánočním čase.
No a právě takové jednorázové úklidové rukavice potřebuje
při předvánočním gruntování snad každá hospodyňka. Nápad
byl tedy na světě a stačilo jen zakoupit rukavice, které děti
vyzdobily vánočními motivy, přáníčky i povzbudivými hesly
k úklidu. Naše výrobky i proces jejich vzniku jsme představili
lidem na první neděli adventní.
Finanční dobrovolný příspěvek za každý pár rukavic byl
zaslán na podporu chudých oblastí v Zambii. Děkujeme všem,
kdo se podílíte na pomoci potřebným.
Za Klubko Marta Gregušová

Marta Gregušová
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Divadlo dětí - kluci v akci aneb „Vařili ovci Valaši“
Na Boží hod vánoční si děti z náboženství jako
každoročně
připravily
vánoční
divadelní
představení. To letošní bylo opravdu netradiční a vymykalo se
všem předešlým. Šlo totiž vaření. Všeho se ujali kluci
v akci, kteří inspirováni koledou Vařili ovci Valaši, připravili
recept na chutné jehněčí. Jelikož bylo vaření plně v rukou

chlapců, mohla se děvčata věnovat zpěvu koled a s doprovodem harmoniky dokreslila pohodovou atmosféru.
Závěrem si přítomní odnášeli z kostela nejen netradiční
zážitek, ale také něco malého k zakousnutí - dárek od našich
kuchařů.
Marta Gregušová

Stále se něco děje...!
Opět jsme rozsvítili...
V sobotu 1. prosince 2012 jsme společně - hasiči,
Městys Kunvald, Základní a mateřská škola Kunvald, skupina
Jiná doba připravili program k rozsvěcení stromu.
Jako první zazpívali svoje koledičky andílci ze školky
pod vedením paní ředitelky Dany Jirešové. Ani školáci s paní
učitelkou Janou Frimlovou nezůstali pozadu. Pásmo koled
a vánočních písní ukončila Jiná doba pod taktovkou Marty
Gregušové.
Mladí hasiči se svojí pohádkou - Skřítkové z hor - a závěrečnou říkankou pomohli všem rozsvítit stromeček. Poté jsme
všichni shlédli malý ohňostroj. Všichni účinkující sklidili velký
potlesk. Navíc těm malým byla odměnou koledička a velcí
se mohli občerstvit vánočním punčem cukrovím nebo grilovanou klobásou.
Ještě si dovolím pár slov. Je to další z tradic, která
si mezi lidmi získala oblibu a doufejme, že se bude předávat
z generace na generaci. Má v sobě nejenom kouzlo předvánoční atmosféry, ale dokáže, aby se lidé sešli, popovídali
a alespoň na chvíli vypadli z dnešního hektického ruchu a uvědomili si, že i krátké posezení s přáteli má cenu zlata.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli
jak sponzorskými dary, tak i svojí účastí na přípravách. Protože bez obětavých lidí by to nešlo.
Vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně pohody.
Za SDH Kunvald
Vedoucí MH

Milí přátelé!
Ač ne spolužák, dostalo se mi té cti navštívit tradiční
setkání spolužáků ZŠ Kunvald, ročník 1937. Nebudu zapírat, nechtělo se mi, protože se zkušenostmi ze setkání s mojí
třídou vím, že co se doma upeče, ať se doma sní.
Jenže já jsem nelitoval. Setkání s milými lidmi,
kteří nic nepředstírají, kterým jde jen o to zjistit, jak jsou
všichni na tom – samozřejmě zdravotně – jak jinak, že? – mne
ujistilo, že jsem přišel v pravou chvíli na to správné místo.
No a porce řízků a bramborového salátu ze mne udělala
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člověka, který uvěří i něčemu nadpřirozenému. Tímto „Bravo
U Křemílka“.
Jinak mohu říci, že jsme semleli vše, co se dalo, dokonce
jsme zjistili, že bychom snad v této zemi vládli lépe. To však
ať posoudí generace příští ...
Velmi mile nás překvapil starosta Ing. Paďour, který
ve svém obsáhlém povídání odpověděl každému, co něco
chtěl.
A tak Vám řeknu na závěr můj dojem ze všeho: Važme
si toho, že žijeme v našem městyse, važme si vedení – líp by
to podle mého nikdo neudělal -, važme si lidské soudržnosti,
važme si sami sebe a příští rok zase AHOJ všichni.
Pepa od Vlasty

Poděkování
V roce 2012 bylo tomu neuvěřitelných 40 let, kdy byla
v Kunvaldě založena organizace Pionýr. Protože jsme chtěli
společně zavzpomínat na dobu táborů, oddílů a výletů,
pozvali jsme na malé vzpomínání bývalé i současné pionýrské vedoucí.
V sobotu 10. listopadu minulého roku se nás takových
sešlo v bývalé pionýrské chalupě, dnes u Skalků, na dvacet.
Během příjemného odpoledne jsme si připomněli vyprávěním
i nad kronikami bezstarostné chvíle, kterých za těch čtyřicet
let nebylo zrovna málo. Milým překvapením pro všechny byla
prohlídka bývalé pionýrské chalupy, kterou nám rodina Skalkova umožnila. Spousta z nás tu prožila tábor nebo vydařený
sportovní víkend. Rozjížděli jsme se až navečer plni milých
vzpomínek.
Děkuji za všechny rodině Skalkových za příjemné odpoledne, velice chutné občerstvení a příjemnou sobotu prožitou
na Záhorách.
Mirka Celerová

Sport
Nultý ročník Kunvaldské 20
Hustý déšť a 50C. Šli byste v takovém počasí dobrovolně ven? Že ani náhodou? To ovšem neplatí pro pravé sportovce. Pro dvacet mužů a pět žen připravil letos poprvé Sokol
Kunvald, a především neúnavný organizátor Eda Štumpf,
v sobotu 3. listopadu běh po místních asfaltkách. Eda nejen
závod z valné části připravil, rovněž s úderem desáté vyrazil na trať. Muži měli před sebou dvacet kilometrů, ženy poloviční vzdálenost. Krátce po startu si počasí řeklo, že moudřejší ustoupí, a déšť ustal. Všichni, až na jednu výjimku, závod
dokončili. Suverénním vítězem se stal Bohdan Paliek z Bystrzyce Klodzke. V ženách si pro prvenství doběhla Anička Krejsová ze Sokola Kunvald.
Tři účastníci přijeli z Polska, ale z největší dálky k nám
zavítal Jiří Potůček z Velkého Přítočna u Kladna. Obdiv si
zaslouží i proto, že na závod doběhl od vlaku z Rokytnice a po
závodě, jak jinak, utíkal na vlak. Pro běžce je zkrátka život běh.
Z Kladna do Přítočna už to naštěstí není moc daleko.
I když se akce vydařila, byl nultý ročník zároveň ročníkem posledním. Na přání závodníků ji příští rok prodloužíme
na půlmaratón.

muži nad 50 let:
1. Jiří Sedlák (Přelouč) - 1:38:00
2. Ludvík Dlabka (3d Fitness) - 1:39:39
3. Jiří Jindra (Spolek dobrovolných lížařů Kunvald) - 1:41:42
ženy do 40 let:
1. Anna Krejsová (Sokol Kunvald) - 48:19
2. Alena Kalousová (Žamberk) - 50:01
3. Kateřina Růžičková (Atletika Polička) - 51:48
ženy nad 40 let:
Miroslava Nechvílová (AC Choceň) - 56:25
Kompletní výsledky na:
http://www.behej.com/terminovka/vysledky
Roman Hodek, Sokol Kunvald

Letos už po dvanácté
Ano, možná se to zdá neuvěřitelné, ale letos už po dvanácté budou Slámožrouti hájit čest Kunvaldu na ledovém
kolbišti. Opět budeme hrát na turnaji O Žambereckou orlici
na stadionu Pod Černým lesem. Letošního turnaje se zúčastní
sedm mužstev: kromě nás Bleskosvodi Žamberk, Stará garda
Žamberk, Líšnice, Sokol Klášterec nad Orlicí, Letohradští
jeleni a Sokolíci Rokytnice.
Obhajoba loňského prvního místa bude dost složitá. Slámožrouti před sezónou přišli o Tomáše Fogla, který se letos
chce naplno věnovat motoskijöringu. Tréninky také neprobíhaly taky úplně podle našich představ. A v neposlední řadě
se týmu už před začátkem sezóny nevyhýbají zranění. I tak
doufám, že se nám podaří trochu se zdravotně zmátořit,
abychom i nadále patřili ke špici turnaje.
Jenže už první zápas ukázal naši nesehranost, prohráli
jsme se Starou gardou Žamberk 3:5. Střelci našich branek
byli Jardové Flekr a Zářecký a Martin Fogl. No což, musíme
zabrat. Proto nás přijeďte podpořit na zimní stadion v Žamberku. Podrobnosti budou na plakátech.
Za Slámožrouty Kunvald E. Š.

Zprávy z Kunvaldského šachu
Výsledky:
muži do 40 let:
1. Bogdan Paliek (ULKS Bystrzyca Klodzka) - 1:17:45
2. Josef Šutera (Atletika Polička) -1:18:55
3. Adam Vaško (Žamberk) - 1:20:15
muži 40-50 let:
1. Miroslav Capoušek - 1:25:20
2. Tomáš Strnad - 1:25:30
3. Josef Suchodol - 1:29:00
(všichni 3d Fitness race team Žamberk)

Po loňském sestupu z druhé nejvyšší soutěže Pardubického kraje se oddílu podařilo zajistit stejnou soutěž v Královehradeckém kraji v kategorii krajská soutěž východ. Cílem
je udržet se v soutěži osmičlenných družstev, a tím zajistit
kvalitní soupeře zejména pro naše nejlepší hráče, aby nám
neodešli.
A také dostat kunvaldský šach do podvědomí dosud
nezmapovaných oblastí. Dosud byla sehrána 4 kola.
1. kolo - Červený Kostelec „A“ – Šachový oddíl Kunvaldské a. s. Kunvald „A“: Ve vyrovnaném utkání byli domácí
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úspěšnější. Výhra Tobiška J., remízy Keprta S., Vymetálek P.,
Dvořák E. a Štěpán S.
2. kolo - Sp. Rychnov n. Kn.“A“ – ŠO K a.s. Kunvald “A“:
5:3. Domácí v nejsilnější sestavě se s námi natrápili, ale na
výhru jim to stačilo. Vyhráli Verdian B. (náš kmenový hráč,
posila z Arménie) a Lacko D., remízy Rusz G. a Štěpán S.
3. kolo - ŠO K a.s. Kunvald “A“ – Třebechovice p. O.:
4,5:3,5. Konečně hrajeme doma. Ač jsme nenastoupili zdaleka
kompletní, byli jsme lepší. Za stavu 3,5:3,5 dohrával v časové
tísni na první šachovnici Keprta S. velmi složitou koncovku.
Na dotaz ke kapitánovi, zda může přijmout remízu, mu kapitán
řekl, že musí hrát, protože prohráváme. Malá lest se vyplatila.
Standa bojoval a partii dovedl k vítěznému konci a tím zajistil výhru celého družstva. Další výhry Krupica Z. a Krčmář S.
Remízy Vymetálek P., Dvořák E. a Rusz G.

V letošním roce ještě hrajeme doma 16. 12. s TJ Náchod
“D“ a po Novém roce 22. 1. s Kostelcem n. O. “A“, 17. 2. s Jiskrou Jaroměř „B“ a 24. 3. s ŠK Lípa „C“, vždy od 10.00 hod.
Dále hrají v krajské soutěži střed naše družstva „B“ a „C“.
Prioritním úkolem našeho béčka je vyhrát skupinu a vrátit se
zpět do krajského přeboru, odkud jsme po dlouholetém působení sestoupili. Po čtyřech odehraných kolech béčko vede
s plným ziskem a nadějným tříbodovým náskokem. I když
dva těžké soupeře v boji o postup jsme již porazili, rozhodující zápasy nás čekají až v závěru soutěže. V hodnocení jednotlivců jsou na čele Štěpán S. a Mlynář M., kteří všechny čtyři
svoje partie vyhráli.
Naše „C“ družstvo je v tabulce na šestém místě ziskem
3 bodů, když ve čtvrtém kole zvítězilo v Mistrovicích 3:2, a to
zásluhou výher Michaličky V. a Šejnohy L.

Aktuálně z Místní akční skupiny ORLICKO
Vážení čtenáři, s blížícím se koncem roku Vám přinášíme aktuální zprávy z Místní akční skupiny ORLICKO,
která i během letošního podzimu pracovala naplno: přijala a administrovala celkem 30 žádostí o dotaci, připravila další projekt na rozvoj regionu a spustila portál NeziskovkyOrlicka.cz.

Úspěšné a podpořené projekty přibývají na Orlicku jako houby po dešti …
Dne 6. 9. 2012 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do již šesté vyhlášené výzvy.
Celkem 30 žadatelů z řad obcí, podnikatelů i neziskových organizací předložilo své žádosti
na potřebné a užitečné projekty – z toho 22 projektů následně výběrová komise doporučila k podpoře z Programu rozvoje venkova. S podpořenými projekty se můžete seznámit
na našich webových stránkách.
Současně během podzimu ukončily realizaci projektů podpořených v loňském roce další
organizace – např. Římskokatolická farnost Nekoř, pan Aleš Novák, SK OEZ Testa Letohrad
nebo TJ Sokol Klášterec n. Orlicí (viz. foto).
Poslední šance podat žádost se svým projektovým záměrem v tomto programovacím
období bude příští rok na jaře v sedmé výzvě s předpokládanou celkovou alokací cca 9 milionů korun. Seznam vhodných příjemců spolu s finančním plánem bude zveřejněn začátkem
roku. Neotálejte a své projektové záměry konzultujte včas!

Neziskovky Orlicka spuštěny!
Na webových stránkách www.NeziskovkyOrlicka.cz byl spuštěn nový portál pro podporu volnočasových aktivit a spolků. Bezplatný prostor pro umístění svých dokumentů, prezentaci akcí, nebo nabídku
prostor a vybavení zde tak naleznou všichni zájemci z řad neziskových organizací na území Orlicka.
Široká veřejnost zde naopak již brzy najde přehled plesů, zábav a dalších akcí v regionu, stejně jako informaci o vhodných
prostorách k pronájmu např. pro rodinné akce.

Jedeme všichni – nový projekt na podporu cestovního ruchu
Na podzim letošního roku byla také zakončena celoroční práce na přípravě nového projektu na podporu cestovního ruchu.
Ve spolupráci s pěti dalšími místními akčními skupinami tak MAS ORLICKO předložila žádost o dotaci na projekt v celkové hodnotě 2 954 358 korun. Pokud budeme se svou žádostí úspěšní, již v příštím roce vás čeká mnoho nových aktivit v rámci unikátního projektu zaměřeného na využití elektrokol jako dopravního prostředku pro všechny.
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Nové programovací období - větší území
Již dříve avizované rozšíření MAS ORLICKO na další
území je zpečetěno. Bylo o něm rozhodnuto dne 27. 11. 2012
na valné hromadě, která se konala v prostorách Sporthotelu
v Ústí nad Orlicí.
Stávající členové valné hromady rozhodli o připojení
celkem 19 měst a obcí do územní působnosti MAS ORLICKO.
Od roku 2013 se tak na nové programovací období budou
společně se stávajícími obcemi a městy na Kralicku a Žamberecku připravovat také obce a města z Ústeckoorlicka a Českotřebovska a území, na jehož rozvoji se MAS ORLICKO svojí
činností podílí, se zvýší na 50 obcí a více než 80 000 obyvatel!

Mimo připojení nových obcí přijala MAS ORLICKO také
nové členy, a tak se nyní na aktivní práci v MAS připravují
takové organizace, jako např. AVENA spol. s r.o., Contripro
Group s.r.o., KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí,
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Silyba a.s. nebo Domov pod
hradem Žampach. Přistupující obce jsou zastoupeny členem
Region Orlicko – Třebovsko.
Více informací o aktivitách a činnosti MAS ORLICKO na
www.mas.orlicko.cz nebo v kanceláři MAS na Divišově 669
v Žamberku
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Přátelé, nabízíme:
K okamžité spotřebě jablka Carlo
vynikající vánoční Rubín
osvědčený Idared		
a nechybí tradiční Zvonkové

10 Kč / kg
15 Kč / kg
14 Kč / kg
12 Kč / kg

Toto vše z Pekla u Vamberka
na tel. 736 437 805 nebo 776 260 227.
Při větším počtu zájemců jablíčka přivezeme.

PS Kunvald pořádá tradiční

Dětský maškarní karneval.
Těšíme se na Vás v neděli 20. ledna 2013
ve 14 hodin v sokolovně Kunvald.
Tombola, vyhodnocení masek, soutěže, občerstvení.

MASOPUST
připravujeme na sobotu 2. února 2013.
Během dne bude Kunvaldem projíždět průvod masek
a masopustní veselí bude pokračovat v sokolovně
zabíjačkovými dobrotami a hudbou.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

V sobotu 23. února 2013
pořádá SDH Kunvald
COUNTRY BÁL.
Hraje skupina Tomy Opočno.
Ohnivá voda a dlabanec bez omezení
Tombola odměnou!

Farnost Kunvald Vás srdečně zve na

Tříkrálový koncert,

který se bude konat v neděli 6.1. 2013 od 15 hod
v místním kostele.
Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Otakar z Vysokého Mýta
a Jiná doba.
Informace budou uvedeny na plakátech.

MO KDU-ČSL
Vás srdečně zve
na další poutavé vyprávění a promítání diapozitivů

O cestě po Libanonu

našeho známého cestovatele p. Linharta.
V pátek 25. ledna 2013 v 17.00 hodin ve škole.

Pozvánka
Klub přátel mariáše zve do Kunvaldu

na turnaj v křížovém mariáši
v sobotu 2. února 2013 od 13.00 hod. v penzionu „U lípy“
v Kunvaldě.
Prezentace od 12.30 – 12.50 hod.
Bližší informace na tel. 776 263 431

SDH Kunvald pořádá
v sobotu 27. dubna 2013 rockovou
Hrají 4-Watty.
Občerstvení zajištěno.

zábavu.
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